ธารพระพร
โดย ไท ดอนเทีย
“ทำไมผูร้ ับใช้ส่วนใหญ่ในชนบทจึงต้องตกอยูใ่ นสภำพทุกข์ทรมำนเช่นนี้ ช่วยหำคำตอบให้
หน่อยซี ครับ” บรรทัดสุ ดท้ำยของบทควำมเรื่ อง “เสี ยงร้องจำกแดนไกล” ในเพื่อนผูน้ ำฉบับที่แล้วควำม
จริ งนี้ เป็ นควำมเจ็บปวดอันร้ำวลึกมำช้ำนำน ในใจของสิ ทธิ ชนผูป้ รำรถนำเห็นงำนพระเจ้ำเจริ ญก้ำวหน้ำ
คริ สเตียนชีวิตจิตวิญญำณดีผรู ้ ับใช้มีควำมเป็ นอยูส่ ุ ขสบำยสมฐำนะ ถึงเวลำที่เรำควรพูดและร่ วมมือกัน
แก้ไข ข้ำพเจ้ำข้อเสนอแนวคิดหนึ่งเด่นพี่นอ้ ง
“ประวัติศำสตร์โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย” โดย หน้ำ 1,2... กำรเริ่ มต้นของคริ สตจักร
โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ประกอบด้วยควำมกล้ำหำญ ควำมรัก และควำมเสี ยสละอย่ำงสู งสุ ด...
สภำพปี 1828 ทั้งในประเทศสยำมและในสหรัฐอเมริ กำมันเป็ นเวลำก่อนมีเรื อกลไฟ, อำกำศยำน, โทร
เลขและวิทยุ, และก่อนมีกำรป้ องกันโรคด้วยยำ, ดีดีที, ยำฆ่ำเชื้อโรค, ยำปฏิชีวนะต่ำง ๆ ... อหิวำต์, ไข้
รำกสำด, โรคเกี่ยวกับเมืองร้อน, ไข้ทรพิษ, วัณโรค, และไข้ป่ำ... ประชำชนตำยด้วยอหิ วำตกโรคที่
กรุ งเทพฯ ในปี 1849 มียอดสู งถึง 35,500 คน อย่ำงน้อยมิชชันนำรี 7 คน ก็ตำยด้วยโรคนี้ รวมทั้งศำสนำ
จำรย์บุญอิตมิสซีส เอส.จี. แมคฟำร์แลนด์ ได้บรรยำยไว้ในกำรเดินทำงด้วยเรื อใบมอรี จำกนิวยอร์ คสู่
กรุ งเทพฯ ในปี 1860 ว่ำ ได้ร่วมเดินทำงกับมัชชันนำรี อื่น ๆ อีก 5 คน “และไม่มีใครคณะนี้หวังจะได้
กลับไปเห็นบ้ำนเกิดอีก” รวมทั้งหมดมิชชันนำรี คณะโปรเตสแตนต์ที่ได้เสี ยชีวติ ในระหว่ำงงำนนั้น มี
ถึง 61 คน
กล่ำวถึงเรื่ องนี้ เพรำะมีเสี ยงว่ำคริ สตจักรประเทศไทยเจริ ญช้ำ เกิดจำกมิชชันนำรี ยคุ แรกสอนผิด
สอนให้คนไทยเป็ นฝ่ ำยคอยรับแทนที่จะเป็ นผูใ้ ห้ แท้จริ งกำรกระทำของมิชชันนำรี และคริ สเตียนไทย
หลำยท่ำนในยุคแรกเป็ นแบบอย่ำงของกำรรับใช้ เสี ยสละควำมสุ ขสบำย ควำมมัง่ คัง่ ทุ่มเทแม้ชีวติ ตำม
มหำบัญชำของพระเยซูคริ สต์ อำจมีบำ้ งผิดเพี้ยนไปแต่มิใช้สิ่งน่ำจดจำเป็ นแบบอย่ำง
“เสี ยงร้องจำกแดนไกล” บ่งบอกถึงควำมขัดสนข้นแค้นของผูร้ ับใช้ในชนบท ผูเ้ ขียนเกิดบ้ำน
นอกไม่คิดว่ำคนเกิดตรงนั้นดีกว่ำเกิดตรงนี้ กำรเสี ยสละของมิชชันนำรี และวรี ชนคริ สเตียนไทยยุคแล้ว
ยุคเล่ำ พระกิตติคุณจึงแพร่ ออกไมทัว่ ประเทศ ดูเหมือนว่ำเกิดผลในชนบทมำกว่ำด้วยซ้ ำมำถึงทศวรรษนี้
คริ สตจักรชนบทส่ วนใหญ่อ่อนกำลังรำยได้ไม่พอเลี้ยงตนเอง ต้องขอควำมช่วยเหลือจำกคริ สตจักรใน
เมืองหรื อต่ำงประเทศ หำกขำดเงินช่วยเหลือกิจกำรต่ำง ๆ ต้องหยุดชะงัก ผูร้ ับใช้ทำงำนต่อไปไม่ได้
ส่ วนคริ สตจักรในเมืองหรื อกรุ งเทพฯ จำนวนมำกซึ่ งเข้มแข็งยืนบนขำตนเอง ขยำยงำนไปต่ำงจังหวัด
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บำงแห่งถึงขั้นส่ งมิชชันนำรี ไปต่ำงประเทศ อะไรคือควำมแตกต่ำงควำมรัก ควำมยำเกรงพระเจ้ำพูดได้
ด้วยปำก กำรถวำยเป็ นสิ่ งวัดจิตใจ “แต่จงส่ ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มี
สนิมจะกัด และที่มีขโมยขุดช่องลักเอำไปได้ เพรำะว่ำทรัพย์สมบัติของท่ำนอยูท่ ี่ไหน ใจของท่ำนก็อยูท่ ี่
นัน่ ด้วย” (มัทธิว 6:20-21)
เรื่ องที่พดู มิได้เหมำทั้งหมดแต่เป็ นแนวโน้ม มีทำงใดไหม? ให้เรำช่วยกันพัฒนำคริ สตจักร
ชนบทที่มีอยูแ่ ล้วให้เจริ ญรุ่ งเรื องยืนอยูบ่ นขำของตนเองได้ถูกทีเดียวเศรษฐกิจ และควำมเป็ นอยูข่ องพี่
น้องเหล่ำนั้นลำบำกยำกจน ด้อยโอกำสในกำรรับสิ่ งดีในโลกนี้ แต่ชนบทก็เป็ นที่มำของนักเทศน์ ผู ้
ประกำศ ผูส้ อนศำสนำมำกมำยในกำรรับใช้ที่กรุ งเทพฯ หรื อเมืองใหญ่ ๆ จำเป็ นที่คริ สเตียนผูเ้ ข้มแข็ง
ต้องช่วยเหลืออุม้ ชูประคองคริ สตจักรเหล่ำนั้นให้คงอยูเ่ ป็ นธำรพระพรของพระเจ้ำ กำรที่อยูใ่ นเมืองรับ
ควำมสุ ขสบำย นมัสกำรในคริ สตจักรใหญ่ ๆ อำจทำให้เรำหลงพระพรจนลืมนึกถึงคนลำบำกขัดสน
เหล่ำนั้น ผูเ้ ขียนก็เคยเป็ นเช่นนี้คือ ถูกพระเจ้ำตีสอนแทบเอำชีวิตไม่รอด ต้องคุกเข่ำลงขอโทษพระเจ้ำ
สำรวจตัวเอง อธิษฐำนขอกำรสำแดง กำรทรงนำจำกพระเจ้ำ ที่เห็นเด่นชัดคือควำมเย่อหยิง่ จองหอง ทำ
ให้ตอ้ งขำดพระพร เพรำะดวงวิญญำณทุกดวงมีค่ำไม่วำ่ คนในเมืองหรื อชนบท คนยำกจนหรื อมัง่ คัง่
“...เรำบอกควำมจริ งแก่ท่ำนทั้งหลำยว่ำ ซึ่ งท่ำนได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่นอ้ งของ
เรำนี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เรำด้วย พระองค์จะตรัสกับบรรดำผูท้ ี่อยูเ่ บื้องซ้ำย
พระหัตถ์ของพระองค์วำ่ ท่ำนทั้งหลำยผูต้ อ้ งแช่งสำปจงถอยไปจำกเรำ เข้ำไปอยูใ่ นไฟซึ่ งไหม้อยูเ่ ป็ น
นิตย์ ซึ่ งเตรี ยมไว้สำหรับมำรร้ำยและสมุนของมันนั้น” (มัทธิว 25:40-41)
“เมื่อนั้นพระองค์จะตรัสกับเขำว่ำเรำบอกควำมจริ งแก่ท่ำนทั้งหลำยว่ำ ซึ่ งท่ำนมิได้กระทำแก่ผู ้
ต่ำต้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็เหมือนท่ำนมิได้กระทำแก่เรำด้วย และพวกเหล่ำนี้ จะต้องออกไปรับ
โทษอยูเ่ ป็ นนิตย์ แต่ผชู ้ อบธรรมจะเข้ำสู่ ชีวติ นิรันดร์ ” (มัทธิว 25:45-46)
เรำจึงต้องกลับใจใหม่เห็นคุณต่ำแห่งกำรรับใช้ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน เพียรพยำยำม
ขยำยอำณำจักรของพระเจ้ำไม่วำ่ ในเมืองหรื อชนบทตำมพระมหำบัญชำของพระองค์
คริ สเตียนที่เกิดผลมำกในปั จจุบนั ไม่นอ้ ยมำจำกชนบท
เยำวชนผูร้ ับพระพรด้ำนสติปัญญำ
กำรศึกษำสู งไม่ยอมกลับบ้ำนเกิด คนจำนวนหนึ่งอพยพเข้ำเมืองใหญ่ คริ สตจักรในชนบทจึงอ่อนแอ
สมำชิกน้อย แม้ผรู ้ ับใช้จะทุ่มเทขนำดไหนก็เป็ นงำนยำกลำบำกน่ำเห็นใจอย่ำงยิง่ งำนพระเจ้ำทุกแห่ง
เกิดผลยำกเหมือนดินที่มีหินมำก ดินมีนอ้ ยถ้ำไม่มีควำมเชื่อมำกพอแล้วอยูไ่ ม่ได้หำกมองจำกทฤษฎีหรื อ
มองจำกภำยนอกแล้วไม่น่ำจะเป็ นเรื่ องยำกเย็นอะไร แต่คนที่พบควำมจริ งเป็ นเรื่ องเจ็บปวดที่ตอ้ งต่อสู ้
จริ ง ๆ
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เสี ยงร้องจำกแดนไกลเตือนให้รู้วำ่ มีผรู ้ ับใช้พระเจ้ำจำนวนหนึ่งซึ่ งอยูอ่ ย่ำงยำกลำบำกเดือดร้อน
จะต้องระดมกำลังควำมคิด ทำงำนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน สมำชิกถวำยสิ บลดเข้ำคริ สตจักรเพื่อเลี้ยง
ดูศิษยำภิบำลและผูร้ ับใช้ กำรประกำศขยำยคริ สตจักร, สงเครำะห์ผยู ้ ำกไร้ งำนคริ สตจักรก็น่ำชื่นใจ เมื่อ
ผูร้ ับใช้พระเจ้ำมีคุณภำพ ทำงำนอย่ำงเข้มแข็ง ควำมเป็ นอยูด่ ี สมเกียรติสมฐำนะ ธำรพระพรหลัง่ ไหลมำ
อย่ำงเต็มล้นคริ สตจักร ท่วมท้นไปสู่ ที่ต่ำง ๆ ไม่สิ้นสุ ด
ไม่ทรำบว่ำจะเป็ นคำขำนรับอันถูกใจของ “เสี ยงร้องจำกควำมคิดเป็ นข้อสอนถึงคริ สเตียนไทย
ทั้งมวล ยำกและท้ำทำยต้องอดทนร่ วมแรงร่ วมใจกันโดยพึ่งพระคุณพระเจ้ำ เมื่อมองในด้ำนดี ปั จจุบนั
กระแสกำรเจริ ญเติบโต ควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจกำรเงินกำลังพัดแรงทำงซี กโลกตะวันออก กระแส
พระพรของพระเจ้ำขึ้นอยูก่ บั กำรเตรี ยมพร้อมของพวกเรำที่จะต้องปรับเปลี่ยนชีวติ เพื่อรับสิ่ งที่ดีกว่ำซึ่ ง
พระเจ้ำเป็ นผูป้ ระทำน
“พระเจ้ำจอมโยธำตรัสว่ำ เพื่อว่ำจะมีอำหำรในนิเวศของเรำ จงลองดูเรำในเรื่ องนี้ดูทีหรื อว่ำเรำ
จะเปิ ดหน้ำต่ำงในฟ้ ำสวรรค์ให้เจ้ำ และเทพรอย่ำงล้นไหลมำให้เจ้ำให้หรื อไม่?” (มำลำคี 3:10)

ที่มำ : เพื่อนผูน้ ำ, ปี ที่ 4 ฉบับที่ 20 มกรำคม-กุมภำพันธ์ 1996, หน้ำ 45-47.
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